
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Dowozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubsza do placówek oświatowych w roku
2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LUBSZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412786

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Brzeska 16

1.5.2.) Miejscowość: Lubsza

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-313

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774118630

1.5.8.) Numer faksu: 774118630

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lubsza@lubsza.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lubsza.ug.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubsza do placówek oświatowych w roku
2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33625d7d-50e5-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00287769/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-29 09:51

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000215/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowozy dzieci z niepełnosprawnością do specjalistycznych placówek oświatowych w roku
2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33625d7d-50e5-11ec-8c2d-
66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: bip.lubsza.ug.gov.pl,
https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami, w tym: przekazywanie wniosków, zawiadomień oraz informacji lub wyjaśnień odbywa
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem: 
a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
b) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 
c) poczty elektronicznej e-mail: zp@lubsza.ug.gov.pl 
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem
poczty elektronicznej e-mail. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na stronie internetowej
prowadzonego postępowania https://bip.lubsza.ug.gov.pl/. Korespondencja, której zgodnie z
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie
elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail do konkretnego Wykonawcy
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i
składając ofertę w postaci elektronicznej: 
➢ akceptuje warunki korzystania z systemu miniPortal określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz uznaje go za
wiążący, 
➢ zapoznaje i stosuje się do Instrukcję użytkownika systemu miniPortal-ePUAP dostępną pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie zamówienia jest Pani Urszula
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Berezowska tel. 77 411 86 30 wew. 138, e-mail: sekretariat@lubsza.ug.gov.pl, w godzinach pracy
Urzędu Gminy Lubsza

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: bip.lubsza.ug.gov.pl, https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
Administratorem danych osobowych jest Gmina Lubsza ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, tel. +48 77
4119830, fax. +48 77 4118630 wewn. 128. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawach
związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 
- poprzez pocztę elektroniczną e-mail: iod@lubsza.ug.gov.pl, 
- pisemnie na adres siedziby Administratora; 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz Zamawiający,
który prowadzi postępowanie oraz obsługę finansowo-księgową; 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy
szczególne stanowią inaczej; 
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp; 
W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i
dane nie będą profilowane; 
Posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 181806,39 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Lubsza do
specjalistycznych placówek oświatowych w m. Brzeg i Kup, łącznie 14 dzieci w tym 1 na wózku
inwalidzkim wraz z opiekunami we wszystkie dni nauki szkolnej 188 dni w roku 2022 zgodnie z
kalendarzem roku szkolnego ogłoszonym przez MEN oraz w dni wolne w przypadku
odpracowywania zajęć, Dowóz będzie odbywał się we wskazanym terminie jeden kurs rano i
drugi po południu w godzinach ustalonych rodzicami uczniów. trasy do przejazdu w czasie
jednego dnia łącznie 209 km, w czasie trwania umowy łącznie 39292 km

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego
osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób punktacji w ramach kryteriów:
1 Cena brutto (C)
Oferty będą oceniane wg wzoru : (Cn : Cb) x 60, gdzie Cn – najniższa oferowana cena brutto za
wykonanie całości zamówienia spośród nie odrzuconych ofert, Cb – cena oferty badanej. 
Punktacja przyznawana ofertom w kryterium ceny będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
2 Emisja spalin (S)
Oferty będą oceniane za dysponowanie samochodami, jakie będą używane w ramach świadczenia
usługi, spełniające co najmniej normy emisji spalin EURO 4:
- wyłącznie pojazdów spełniających EURO 4 – 0 pkt.
- 1 pojazd spełniający normę EURO 5 – 10 pkt.
- 2 i więcej pojazdów spełniających normę EURO 5 lub wyższą – 20 pkt.
Uwaga: Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny Wykonawca zaprzestanie realizacji zamówienia którymkolwiek
z pojazdów spełniających wymagania normy co najmniej Euro 4 musi zastąpić ten pojazd, tj. zapewnić
samochód zastępczy (zamienny) spełniający wymagania co najmniej normy Euro 4.
3 Czas reakcji (R) 
Oferty będą oceniane na podstawie zaoferowanego czasu reakcji tj. podstawienia pojazdu
zastępczego w razie awarii w następujący sposób:
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- czas reakcji do 30 minut – 20 pkt.
- czas reakcji do 60 minut – 10 pkt.
Uwaga: Oferty z czasem powyżej 60 minut zostaną odrzucone, jako nie spełniające warunków
niniejszej SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w
postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków o których mowa w art. 112
ust. 2 ustawy PZP, dotyczące: 
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej 
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną licencję na przewóz osób
uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego
transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.); 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada
uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w
warunek udziału w postępowaniu musi spełnić ten z Wykonawców, który rzeczywiście będzie
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wykonywał przewóz osób – zgodnie ze złożonym oświadczeniem na podstawie art. 117 ustawy
PZP – załącznik nr 6 do SWZ oraz będzie dysponował zasobem, o którym mowa w pkt. 7.2.4.2
SWZ. 
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
4. zdolności technicznej lub zawodowej: 
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 
wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę, polegającą na
przewozie dzieci niepełnosprawnych, która była wykonywana w sposób ciągły przez okres co
najmniej 6 miesięcy oraz o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana oraz
załączeniem dowodów określających czy usługa została wykonana lub jest wykonywana
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające jej należyte wykonywanie powinny być wystawione w
okresie ostatnich 3 miesięcy, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. 
dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania
zamówienia:
- Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że do realizacji zamówienia, 
3. dysponuje min. dwoma (2) pojazdami, przystosowanymi do przewozu osób
niepełnosprawnych, oznakowanymi i wyposażonymi w specjalistyczny atestowany sprzęt (np.
szyny, rampy lub windy, pasy i blokady do mocowania wózków inwalidzkich). Pojazdy, którymi
realizowany będzie przedmiot zamówienia muszą posiadać oznakowanie informujące o
przewozie osób niepełnosprawnych zgodne z zapisem art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca
1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z p. zm.), oraz muszą być
zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne oraz
ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu. Pojazdy te muszą spełniać warunki określone w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz.2022 z
późn. zm.). Ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z
rzeczywistych potrzeb tak, aby usługa dowozu dzieci była realizowana należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu: 
a) Licencję na przewóz osób uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
w zakresie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o
transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 919 z p. zm.) - w przypadku Wykonawców składających
ofertę wspólnie – konsorcjum/spółka cywilna - licencję przedstawia ten podmiot, który rzeczywiście
będzie wykonywał przewóz osób – zgodnie ze złożonym oświadczeniem na podstawie art. 117 ustawy
PZP – załącznik nr 6 do SWZ oraz będzie dysponował zasobem, o którym mowa w pkt. 7.2.4.2 SWZ. 
b) Wykaz wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługi,
polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych i była wykonywana w sposób ciągły przez okres co
najmniej 6 miesięcy oraz o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto, – wzór wykazu stanowi załącznik
nr 4 do SWZ - wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługa została wykonana oraz załączenie dowodów określających czy ta usługa została wykonana lub
jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00287769/01 z dnia 2021-11-29

2021-11-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
okres , o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 
Wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 
c) Wykaz urządzeń technicznych – dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego
wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 
Wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 
8.3.2 W celu potwierdzenia braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, Zamawiający nie
żąda podmiotowych środków dowodowych. 
8.3.3 Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, ww. podmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w pkt. 8.3. SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z
ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt 8.2.1 SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 
Uwaga: 
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą
nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
4 Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika). 
5 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (pkt 8.1.2 SWZ) składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw
wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie
może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy
wykluczenia. Powyższe oznacza, iż: 
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do
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danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się
oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające
ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów. 
6 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są
wymagane (art. 117 ust. 2 ustawy PZP). 
7 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. Zatem ten spośród Wykonawców, który posiada zdolności do realizacji zamówienia,
tj. spełnia warunki udziału w postępowaniu, powinien zrealizować zamówienie w zakresie, do
wykonania którego niezbędne są te zdolności. 
8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego musi jednoznacznie
wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wg załącznika nr 6 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-04
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób punktacji w ramach kryteriów: 1 Cena brutto (C) Oferty będą oceniane wg wzoru : (Cn : Cb) x 60, gdzie Cn – najniższa oferowana cena brutto za wykonanie całości zamówienia spośród nie odrzuconych ofert, Cb – cena oferty badanej.  Punktacja przyznawana ofertom w kryterium ceny będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 2 Emisja spalin (S) Oferty będą oceniane za dysponowanie samochodami, jakie będą używane w ramach świadczenia usługi, spełniające co najmniej normy emisji spalin EURO 4: - wyłącznie pojazdów spełniających EURO 4 – 0 pkt. - 1 pojazd spełniający normę EURO 5 – 10 pkt. - 2 i więcej pojazdów spełniających normę EURO 5 lub wyższą – 20 pkt. Uwaga: Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny Wykonawca zaprzestanie realizacji zamówienia którymkolwiek z pojazdów spełniających wymagania normy co najmniej Euro 4 musi zastąpić ten pojazd, tj. zapewnić samochód zastępczy (zamienny) spełniający wymagania co najmniej normy Euro 4. 3 Czas reakcji (R)  Oferty będą oceniane na podstawie zaoferowanego czasu reakcji tj. podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii w następujący sposób: - czas reakcji do 30 minut – 20 pkt. - czas reakcji do 60 minut – 10 pkt. Uwaga: Oferty z czasem powyżej 60 minut zostaną odrzucone, jako nie spełniające warunków niniejszej SWZ.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin
	4.3.6.) Waga: 20
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:  a) Licencję na przewóz osób uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 919 z p. zm.) - w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie – konsorcjum/spółka cywilna - licencję przedstawia ten podmiot, który rzeczywiście będzie wykonywał przewóz osób – zgodnie ze złożonym oświadczeniem na podstawie art. 117 ustawy PZP – załącznik nr 6 do SWZ oraz będzie dysponował zasobem, o którym mowa w pkt. 7.2.4.2 SWZ.  b) Wykaz wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługi, polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych i była wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto, – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ - wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz załączenie dowodów określających czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; okres , o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.  Wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.  c) Wykaz urządzeń technicznych – dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami.  Wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.  8.3.2 W celu potwierdzenia braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych.  8.3.3 Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, ww. podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 8.3. SWZ.
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-06 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-06 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-04



